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مقّدمه 

به نام خالق مهربان هستی
دوستان خوبم سالم

امیدوارم دلتون شاد و لب هاتون خندون و چشمانتون سرشار 
از نور امید به خدا باشه.

از خودم  بودم همیشه  میاد وقتی هم سن و سال شما  یادم 
دنیا  مرد  قوی ترین  بزرگی  این  به  دنیای  این  توی  می پرسیدم 

کیه؟ اصاًل چنین شخصی وجود داره؟ 
که  به غیر از خدای مهربون و پدر و مادر افرادی پیدا میشن 
قلبشون پر از عشق و صفا و محّبت باشه؟ اصاًل دوستی وجود 
که ناراحت شد، باز هم  کردم  کاری  گر حواسم نبود و  که ا دارد 

مهربون باشه و تنهام نذاره؟ باوفا باشه و رازدار؟
خالصه این سؤاال همیشه با من بود و نتونستم براشون جواب 
درستی پیدا کنم تا اینکه بزرگ شدم. اّتفاقات مختلفی رو پشت 

سر گذاشتم و خیلی مطالب یاد گرفتم. 
انسان هایی  چنین  فهمیدم  قلبم  تمام  با  سال ها،  گذشت  با 

وجود دارن. 
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که از پدر و مادر هم مهربان ترن. وقتی تنهایی و  انسان هایی 
کنار تو هستن و تنهات  هیچ کس حرفت رو نمی فهمه اونها در 

نمی ذارن.
قلبشــــــون سرشــــــار از محّبــت خداســت و حّتــی نســبت بــــــــه 

دشمنانشــون هــم مهربــان هســتن.
سرچشمۀ علمشون از خداست و تمام علومی که در آسمان ها 

و زمین، گذشته و آینده هست رو، به خواست خدا بلدن.
اونها  مثل  هیچ کس  که  داده  بهشون  قدرتی  مهربون  خدای 

چنین قدرتی نداره. 
به  خیررسوندن  و  کمک کردن  برای  قدرتشون  این  از  اونها 
دنیای  این  توی  فهمیدم  خالصه  می کنن.  استفاده  انسان ها 
با  می تونی  تو  و  بی نظیرن  که  دارن  وجود  افرادی  رنگارنگ، 
کنی،  انتخابشون  دوست  بهترین  به عنوان  راحت  خیال 

دست در دستاشون بذاری و در راه اونها قدم برداری.
تو  که  بنویسم  کتابی  گرفتم  تصمیم  که  بود  فکر  این  از  بعد 
دوست خوبم وقتی اون رو خوندی همون احساسی رو پیدا کنی 

که من نسبت به برترین بزرگمردای عالم پیدا کردم.
به امید آن که آخرین بزرگ مرد عالم هرچه زودتر ظهور کند تا دنیا 

به برکت وجودشان گلستان شود. 
نرگس فریدونی 

ماه رمضان 1396      



علی را چه بنامم؟      علی را چه بخوانم؟      ندانم، 

ندانم، ثنایش نتوانم، نتوانم

خدا خواست که خود را بنماید 

دِر جّنت خود را به رخ ما بگشاید 

علی را به همه خلق نشان داد

علی را چه بنامم؟      علی را چه بخوانم؟      ندانم، 

ندانم، ثنایش نتوانم، نتوانم

برو سوی علی تا که وفا را بشناسی

ببر نام علی تا که صفا را بشناسی

اگر آینه خواهی که ببینی رخ حق را 

علی را بنگر تا که خدا را بشناسی

علی را چه بنامم؟      علی را چه بخوانم؟      ندانم، 

ندانم، ثنایش نتوانم، نتوانم

مهدی سهیلی
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مشخصات پدر مهربانمان حضرت علی؟ع؟

نام: علی؟ع؟
لقب: امیرالمؤمنین، مرتضی، صدیق اکبر، حیدر و ...

کنیه: ابوالحسن
محل والدت: خانۀ کعبه

محل شهادت: محراب مسجد کوفه
ت شهادت: ضربۀ شمشیر سّمی

ّ
عل

نام پدر: ابوطالب
نام مادر: فاطمه بنت اسد

مّدت امامت: 30 سال
مّدت عمر: 63 سال

نام قاتل: ابن ملجم مرادی
محل دفن: نجف

تاریخ والدت: 13 رجب
تاریخ شهادت: 21 ماه رمضان



کوثر ساقی 

 ابوتراب

مهربان

باب علم

حیدر

لسان اهلل

ولی اهلل

 مرتضی

حّجت خدا 

دوست شیعیان

دلسوز 

یاور مظلومان

یاور یتیمان

عادل

موالی خداپرستان
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شنیدنی های شیرین از ماه مهربان

کلمات داخل  از  با استفاده  را  دوست خوبم جاهای خالی 
کن. کامل  گلبرگ ها 

خداوند مهربان، حضرت علی؟ع؟ را از ............. خویش   
آفرید.

زمان والدت، نوری ....................... درخشید.   
افتادند    زمین  بر  رو  از  بودند  کعبه  خانۀ  در  که  بت هایی 

 . ..............
علی؟ع؟    حضرت  خدا؟ص؟،  رسول   .......... و  علم  گنجینه 

است.
در صبر و شکیبایی همچون ....... پیامبر ؟ع؟.  

در سخاوت و دست و دل بازی همانند حضرت ..... ؟ع؟  
در توانایی و صدای دلربا، شبیه حضرت ....... ؟ع؟  
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در شکوه و سلطنت، همانند حضرت ...... ؟ع؟  
در حکمت همانند حضرت ..... ؟ع؟  
در تسلیم و راستی همانند حضرت .... ؟ع؟   
در مصائب، شبیه حضرت ....... ؟ع؟  
در داوری همانند .......... ؟ص؟  
َنفس و جان و شبیه ترین کس به ......... بودند.  



از آسمان تا نور عظمت
کعبه پشت 

دانش ابراهیمایوب
داوود

سلیمان

لقمان

اسماعیل

یعقوب

رسول خدا

پیامبر و ابلیس 
کشید فریاد 



قضاوت های جالب 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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مادِر بّچه

هرکدامشان  گرفت.  صورت  دعوایی  زن  دو  بین  روزی 
می گفتند: »این بّچه، بّچۀ من است«. هیچ یک هم شاهدی بر 
ادعایی  کودک  دربارۀ  هم  دیگری  فرد  نداشتند.  خود  ادعای 
 این مشکل ناتوان شده بودند و چاره ای 

ّ
نداشت. مردم در حل

کمک  ایشان  از  و  بروند  علی؟ع؟  موال  سراغ  این که  جز  ندیدند 
بگیرند.

حضرت هر دو زن را خواستند؛ وقتی آنها به حضورشان رسیدند 
کارشان  عاقبت  از  را  آنها  و  کردند  موعظه  و  نصیحت  را  هردو 

ترساندند. 
اّما آن دو زن همچنان بر حرف خود پافشاری می نمودند. 
شد،  طوالنی  آنها  اختالف  و  مشاجره  دیدند  وقتی  حضرت 
گفتند:  زن ها  بیاورید«.  اّره ای  من  »برای  فرمودند:  گهان  نا

»اّره برای چه؟«
کنم و به  حضرت فرمودند: »می خواهم بّچه را از وسط نصف 
هر کدامتان نیمی از او را بدهم«. یکی از آن دو زن ساکت 
گفت: »یا ابالحسن! شما را به  شد ولی دیگری 
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گر قرار است بّچه به دو نیم شود، من آن را به  کنید! ا خدا صبر 
این زن بخشیدم«.

حضرت علی؟ع؟ فرمودند: »اهلل اکبر! این پسر توست نه بّچۀ آن 
گر بّچۀ او بود دلش می سوخت و به رحم می آمد«. زن، زیرا ا

که: »درست است، آن  کرد  بعد از این اّتفاق، آن زن اعتراف 
ق به او نیست«. 

ّ
بّچه متعل
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کیست؟ حق با 

گفتند: »ای زن  روزی دو نفر امانتی را به زنی سپردند و به او 
که هر دو  این امانت پیش تو، فقط زمانی آن را به ما برگردان 

نفر ما نزد تو بیاییم«.
گذشت تا این که یک روز یکی از آن دو مرد پیش  مّدت ها 
زن رفت و گفت: »امانتم را به من بده چون رفیقم از دنیا رفته 

است«.
زن قبول نکرد. مرد سر و صدای زیادی به راه انداخت و زن 

مجبور شد امانت را به او بدهد. 
ه اش پیدا شد و پیش زن 

ّ
کل چند وقت بعد، مرد دوم سر و 

گفت:  آمد و 
»امانتم را بده« 

گفت تو از دنیا رفته ای و  گفت: »به تازگی رفیقت آمد و  زن 
گرفت«. امانت را از من 

 
ّ

حل برای  باالخره  گرفت.  باال  صدا  و  سر  و  اختالف  دوباره 
کردند.  دعوا پیش خلیفه رفتند و ماجرا را برای او تعریف 

خلیفه وقتی جریان را شنید رو به زن کرد و گفت: »ای زن، به نظر 
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کردی امانت را برگردانی، پس باید  من تو قبول 
امانت را به این
مرد برگردانی«.

به  رو  خلیفه  داشتند.  حضور  آنجا  در  علی؟ع؟  حضرت 
کن«. گفت: »تو بین این دو قضاوت  کرد و  ایشان 

ولی  می گیرم  عهده  به  من  را  شما  »امانت  فرمودند:  حضرت 
گفته بودید هروقت هر دو نفرتان حاضر شدید  شما به این زن 
آن را به شما تحویل دهد. حاال برو رفیقت را بیاور و امانتتان را 

بگیر«.
آن فرد سرش را به زیر انداخت و رفت. 

حضرت علی؟ع؟ فرمودند: »این دو مرد نّیت دیگری داشتند. 
آنها نقشه کشیده بودند با این روش اموال این زن را از دستش 

دربیاورند«.

قضاوت  افراد  بین  تاکنون  خوبم،  دوست  راستی 
کرده ای که کدام یک راست می گوید؟ حق را به چه 

کسی دادی؟!
ادامۀ داستان را بخوان تا بدانی امام عادل چگونه 

این کار را انجام دادند؟
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سه هشت تا ...؟

روزی روزگاری دو مرد در سفر باهم آشنا شدند. آنها تصمیم 
گرفتند تا رسیدن به مقصد، همسفر هم باشند. 

ناهار  خواستند  و  نشستند  هم  کنار  دو  هر  شد،  ظهر  وقتی 
بخورند.

آنها از خورجین خودش پنج نان و دیگری سه قرص  از  یکی 
که خواستند مشغول خوردن شوند،  نان بیرون آورد. هنگامی 

مردی به سمتشان آمد. 
»بفرما  و  بنشین  ما  کنار  و  بیا  که  کردند  تعارف  او  به  دو مرد 

ناهار!«.
آن مرد قبول کرد و کنار هم مشغول خوردن شدند.

کرد  کرد و دست  وقتی ناهار تمام شد، مرد با مهربانی تشّکر 
در کیسه اش و هشت درهم پول درآورد و به آنها داد و گفت: 

و  خوردم«  و  گرفتم  شما  از  که  است  غذایی  پول  »این 
خداحافظی کرد و رفت.

گرفتند ولی وقتی خواستند آن را تقسیم  دو مرد پول را 
کنند دچار اختالف شدند. 
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مردی که سه نان داشت گفت: 
»باید نصف کنیم و هرکدام چهاردرهم برداریم«.

مرد دیگر گفت: 
 من باید پنج درهم بردارم و تو سه درهم. چون من پنج 

ً
»اّتفاقا

نان داشتم و تو سه نان«.
مرد اّول قبول نکرد و کارشان به بحث و جدل کشید. آنها وقتی 
گرفتند نزد حضرت  دیدند با دعوا به جایی نمی رسند، تصمیم 

علی؟ع؟ بروند تا قضیه حل شود. 
آنها به راه افتادند نزد حضرت علی؟ع؟ رفتند و ماجرا را برای 
ایشان تعریف کردند و قول دادند به حرف حضرت عمل کنند. 

حضرت علی؟ع؟ به مردی که سه نان داشت فرمودند: 
»تو باید یک درهم برداری و رفیقت هفت درهم«.

مرد با تعّجب پرسید: 
»چرا باید این کار را بکنم؟«

با مهربانی فرمودند: »االن می گویم، مگر تو سه نان  حضرت 
نداشتی؟«

مرد گفت: »چرا!«
حضرت فرمودند: »دوستت هم پنج نان داشت؟«

هم  با  که  را  نان  هر  و  داشته اید  نان  هشت  شما  پس 
بیست   

ً
جمعا پس  است؛  می شده  قسمت  سه  می خوردید، 

داشته اید. نان  قسمت  چهار  و 
تو خودت هشت قطعه خورده ای و دوستت 
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هشت قطعه
و سومی هم هشت قطعه. 

یک قطعۀ از نانی که مرد مهمان خورده از آن تو بوده و 
هفت قطعۀ بعدی را از مال دوستت برداشته است.

مشّخص  درهم ها  تکلیف  پس  داده  درهم  هشت  مرد  آن 
است.

آن  علی؟ع؟،  حضرت  قضاوت  ت 
ّ
عل شدن  مشّخص  از  پس 

کردند و  دو مرد با رضایت و خوش حالی از ایشان خداحافظی 
رفتند.
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آزمایش طّبی ارزان

به حضرت علی؟ع؟ عرض کردند: 
ادعا  مضروب  شخص  و  زده  دیگری  مرد  سر  فرق  بر  »مردی 
از دست داده و شاّمه اش هم بویی  را  بینایی خود  که  می کند 
را احساس نمی کند و زبانش هم الل شده است، حال باید چه 

کنیم؟«
حضرت فرمودند: 

گر راست بگوید باید سه دیۀ کامل به او داده شود«.  »ا
گفتند: 

»از کجا می توان فهمید راست می گوید یا دروغ؟«

حضرت فرمودند: 
کور  »برای این که تشخیص دهید چشمانش 

گر شما در آن زمان بودید چه طوری  دوستان خوبم ا
متوجه راست گویی یا دروغ گویی آن فرد می شدید؟
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گر چشمانش  شده یا نه باید به او بگویید به خورشید نگاه کند، ا
 چشمانش را می بندد و 

ً
سالم باشد به خاطر نور خورشید حتما

گر کور شده باشد چشمانش باز می ماند. ا
که چیزی را آتش  کنید  اّما شاّمه اش را به این صورت امتحان 
گر سالم باشد بوی سوختن  بزنید و آن را جلوی بینی اش بگیرید، ا
به سرش می رسد و اشک از چشمانش سرازیر می شود و سرش 
کنار می کشد و اّما برای این که معلوم شود زبانش الل شده یا  را 
ج شد دروغ  خ خار گر خون سر نه، سوزنی را در زبانش فرو کنند، ا

ج شد راست گفته است«. گر خون سیاه خار می گوید و ا
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فرزند حضرت هارون

فرزند یکی از یهودیان مدینه که ادعا می کرد از فرزندان حضرت 
هارون برادر حضرت موسی؟ع؟ است وارد مسجد شد و پرسید: 

گاه تر هستید تا  کتابتان آ »کدام یک از شما به دانش پیامبر و 
سؤاالتی از او بپرسم؟«

یک نفر که در آن جا نشسته بود به حضرت علی؟ع؟ اشاره کرد.
یهودی از آن حضرت پرسید: 

»آیا همین طور است؟«
حضرت فرمودند: 

»بله، هرچه می خواهی بپرس«.
یهودی گفت: 

»من از تو سه سؤال و سه سؤال و یک سؤال، می پرسم«.
حضرت فرمودند: 

»چرا از اّول نمی گویی هفت سؤال؟«
مرد یهودی گفت: 

سه  دادی  جواب  درست  گر  ا می پرسم.  سؤال  سه  »اّول 
گر درست جواب ندادی دیگر ادامه  سؤال دیگر می پرسم و ااّل ا
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نمی دهم«.
حضرت فرمودند: 

که به تو می دهم درست یا غلط  کجا می دانی جواب هایی  »از 
است؟«

کهنه ای درآورد و  کتاب  یهودی دست برد و از زیر بغل خود 
گفت: 

حضرت  گفته های  و  هارون؟ع؟  جّدم  خط  به  کتاب  »این 
آن  در  و  رسیده  من  به  اجدادم  و  پدران  از  که  است  موسی؟ع؟ 

جواب های درست نوشته شده است«.
حضرت فرمودند: 

درست  را  جواب ها  من  گر  ا که  است  قبول  آیا  یهودی،  »ای 
دادم تو مسلمان شوی؟«

یهودی گفت: 
شما  وسیلۀ  به  دادید  صحیح  جواب های  گر  ا قسم  خدا  »به 

مسلمان می شوم«.
حضرت فرمودند: »بپرس«.

یهودی گفت: 
1ـ اّولین سنگی که روی زمین گذاشته شد، چه بود؟

2ـ اّولین درختی که در زمین رویید، چه بود؟
3ـ اّولین چشمه ای که بر زمین جاری شد، کدام چشمه بود؟
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حضرت فرمودند: 
»اّولین سنگی که بر زمین گذاشته شد به اعتقاد یهودیان سنگ 

بیت المقّدس بود؛ ولی آنها دروغ می گویند، بلکه آن حجراالسود 
بود که حضرت آدم؟ع؟ آن را با خود از بهشت به زمین آورد«.

یهودی گفت: 
گفتی، این خط هارون؟ع؟ و  که راست  گواه می گیرم  را  »خدا 

گفتۀ موسی؟ع؟ است«.

دوستان خوبم شما می توانید به این 
سؤال ها جواب بدهید؟
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حضرت فرمودند: 
»اّما اّولین درختی که در زمین رویید به اعتقاد یهودیان زیتون 
است ولی آن ها دروغ می گویند؛ زیرا اّولین درخت نخل خرما از 
نوع »َعجوه« است که آن را هم حضرت آدم؟ع؟ با خود از بهشت 

آورده و اصل تمام نخل های دنیا َعجوه است«.
یهودی گفت: 

گفتی، این خط هارون؟ع؟  که راست  گواه می گیرم  »خدا را 
است«. موسی؟ع؟  گفته  و 
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حضرت فرمودند: 
جاری  زمین  بر  که  چشمه ای  اّولین  اّما  »و 

زیر  در  که  است  چشمه ای  یهودیان  اعتقاد  به  شد 
صخرۀ بیت المقّدس جوشید ولی آنها دروغ می گویند؛ زیرا آن 
از  خضر  که  است  چشمه ای  همان  و  است  حیات«  »چشمۀ 
آن نوشید و هرکس از آن بنوشد عمر ابدی خواهد داشت«.
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یهودی گفت: 
»خدا را گواه می گیرم که راست گفتی، این به خط هارون؟ع؟ و 

گفتۀ موسی؟ع؟ است«.
حضرت فرمودند: 

»سؤاالت بعدی را بپرس«.
یهودی ادامه داد و گفت:

از پیامبرشان چند امام  که این اّمت بعد  4ـ به من خبر بده 
عادل خواهند داشت؟

5ـ منزل این پیامبر در کجای بهشت است؟
6ـ در منزل بهشتی پیامبر؟ص؟ چه کسی همراه و کنار اوست؟

حضرت فرمودند: 
خواهند  عادل  امام  دوازده  پیامبرشان  از  بعد  اّمت  »این 

داشت«.
یهودی گفت: 

گفتۀ  گفتی،این خط هارون؟ع؟ و  که راست  »گواهی می دهم 
موسی؟ع؟ است«.

حضرت فرمودند: 
»اّما منزل پیامبر در باالترین و عالی ترین جاهای بهشت است 
نزدیک ترین  و  بهشت  وسط  در  و  دارد  نام  عدن«  »جّنت  که 

جای آن به عرش خدای تعالی واقع شده است«.
یهودی گفت: 

گفتی، این به خط  که راست  »گواهی می دهم 
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هارون؟ع؟ و گفتۀ موسی؟ع؟ است«.
حضرت فرمودند: 

که با پیامبر در منزل بهشتی اش سکونت  »و اّما کسانی 
می کنند همین دوازده امام هستند«.

یهودی گفت: 
و  هارون؟ع؟  خط  به  این  گفتی،  راست  که  می دهم  »گواهی 

گفتۀ موسی؟ع؟ است« .
حضرت فرمودند: 

»سؤال آخر را بپرس«.
یهودی گفت: 

»بگو بدانم آیا جانشین پیامبر که از خاندان اوست چند سال 
بعد از ایشان زندگی می کند؟ و آیا به طور طبیعی از دنیا می رود یا 

کشته می شود؟«
حضرت فرموند: 

»ای یهودی، سی سال بعد از پیامبر زندگی می کند و »این« با 
»آن« رنگین می شود«.

مبارکشان  سر  و  خود  محاسن  به  اشاره  علی؟ع؟  حضرت 
نمودند. ]یعنی هر دو آغشته به خون می شوند.[

یهودی از جای خود بلند شد و گفت: 
»گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محّمد؟ص؟ 
پیامبر او و تو جانشین رسول  خدایی، و این به خّط هارون؟ع؟ و 

گفتۀ موسی؟ع؟ است«.
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بخشش 

دوست خوبم برای رسیدن به خواسته هایمان چقدر صبر و   
چقدر تالش می کنیم؟

آیا می توانیم چیزی را که خیلی دوست داشته ایم به شخص   
نیازمندی بدهیم؟

آیا برای رفع نیاز و خواستۀ پدر و مادرمان تالش می کنیم؟   
انجام  سریع  و  ناراحتی  بدون  بخواهند  را  چیزی  ما  از  گر  مثاًل  ا

می دهیم؟
با نان نرم میل  که جگر  حضرت علی؟ع؟ دلشان می خواست 
روزی  کشید.  طول  به  یک سال  تا  خواسته  این  انجام  و  کنند 
امام  فرزندشان  به  را  خود  خواستۀ  این  بودند  روزه  در حالی که 
پدر  برای  را  غذا  این  حسن؟ع؟  امام  می فرمایند.  حسن؟ع؟ 

بزرگوارشان آماده می کنند. 
کنند، مرد فقیری  وقتی زمان افطار شد و می خواستند افطار 
کرد. امام علی؟ع؟ با مهربانی به  در خانه را زد و درخواست غذا 

امام حسن؟ع؟ فرمودند: 
»فرزندم! این غذا را به آن مرد فقیر بده ...«







حکایات
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انگشتر پر برکت

که  بود  یهودی  دانشمندان  از  یکی  سالم  بن  عبداهلل 
مسلمان شده بود. 

گروهی دیگر از یهودیان تازه مسلمان، به  یک بار به همراه 
کرد:  حضور پیامبر؟ص؟ آمد و عرض 

به عنوان  را  یوشع  جناب  موسی؟ع؟،  حضرت  رسول خدا!  »ای 
جانشین خود معّرفی فرمود؛ حال شما بفرمایید جانشین شما 
کیست و چه کسی پس از شما سرپرست مسلمانان خواهد بود؟«
در این موقع حالت نزول وحی به پیامبر؟ص؟ دست داد و پس از 

مّدتی، رسول اکرم؟ص؟این آیه را تالوت فرمودند:

ِذيَن ُيِقيُموَن 
َّ
 ال

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُه َوال

ُ
ُكُم اهّلُل َوَرُسول ا َوِلّيُ َ ِإّنَ

ِكُعوَنَ َكاَة َوُهْم َرا ُيْؤُتوَن الّزَ اَلَة َو الّصَ
که  »سرپرست شما فقط خدا و رسول و مؤمنان هستند. مؤمنانی 

نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند«.
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که سرپرست  عبداهلل و همراهانش فهمیدند 
اّما  هستند  مؤمنان  و  رسول  و  خدا  فقط  آنها 

کسانی  که این ویژگی را دارند چه  نمی دانستند مؤمنانی 
هستند.

بالفاصله پس از نزول آیه، پیامبر خدا؟ص؟ از حاضران خواستند 
تا به مسجد بروند. اذان ظهر داده شده و پیامبر؟ص؟ به همراه 

یاران نماز ظهر را خواندند.
که از یاران باوفای پیامبر اکرم؟ص؟ است، تعریف  ابوذر غّفاری 

می کند که:
گهان مرد فقیری بلند شد درخواست کمک  بعد از نماز ظهر نا

کرد. هیچ کس جواب آن مرد را نداد.
انگشت  با  بودند،  رکوع  حال  در  که  علی؟ع؟  موقع  این  در 
کوچک دست راستشان به مرد فقیر اشاره کردند که جلو بیاید.

مرد فقیر آمد و انگشتری را از انگشت حضرت علی؟ع؟ درآورد. 
این جریان در برابر دید رسول خدا؟ص؟ و همراهانشان بود. 

پیامبر؟ص؟ با دیدن این صحنه فرمودند: 
»اهلل اکبر! «

مسلمانان حاضر در مسجد دانستند حادثه ای رخ داده است و 
آنها نیز صدا به تکبیر بلند کردند. 

بود،  داده  انگشتری  فقیر  آن  به  رکوع  حال  در  که  کسی 
که جز  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بود و خداوند با این نشانۀ ویژه - 
اراده   - نمی کرد  صدق  دیگر  هیچ کس  در  حضرت  آن  دربارۀ 
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فرموده بود با این روش، جانشین پیامبرش را 
به همگان بشناساند.

پس از آن، پیامبر؟ص؟ همان جا، برای چندمین بار اعالم 
کرد:

»ولی و سرپرست شما پس از من علی بن ابی طالب است«.
عبداهلل بن سالم و یهودیان تازه مسلمان همراهش پس از 

این معّرفی جالب و شگفت، گفتند: 
»راضی و خشنودیم که پروردگارمان »اهلل« و دینمان »اسالم« و 
پیامبرمان »محّمد؟ص؟« و ولی و سرپرستمان »علی؟ع؟« می باشد«.

پس از این اقرار این آیه نازل شد: 

ذيَن آَمُنوا َفِإّنَ ِحْزَب اهّلِل 
َّ
ُه َو ال

َ
 اهّلَل َو َرُسول

َّ
َو َمْن َيَتَول

غاِلُبوَنَ
ْ
ُهُم ال

گفته شد،  که  که خدا و رسول و مؤمنان را با آن ویژگی  کسانی  »و 

سرپرست خویش می گیرند، حزب خدایند و البته حزب خدا پیروز 

است«.
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فتح خیبر

یهودیان خیبر همچنان به اذّیت و آزار مسلمانان مشغول بودند 
و اجازه نمی دادند تا افرادی که داخل قلعۀ خیبر بودند، از اسالم 

چیزی بدانند و مسلمان شوند. 
پیامبر اکرم؟ص؟ به همراه سپاه خود به سمت قلعۀ خیبر حرکت 
که دژی بسیار بزرگ  کردند اّما هیچ کس نمی توانست از دژ خیبر 
کند و قدرتمندان سپاه همان ابتدا به دست  و سنگین بود عبور 

یهودیان کشته شدند.
پیامبر؟ص؟ فرمودند:

که  می دهم  مردی  به  را  اسالم(  سپاه  )پرچم  پرچم  این  »فردا 
خداوند به دست او خیبر را فتح می کند، مردی که خدا و رسولش 

را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند«.
مردم آن شب را با این فکر به صبح رساندند که فردا پرچم به 

دست چه کسی داده می شود!؟
وقتی صبح شد همۀ مردم نزد پیامبر؟ص؟ آمدند، هرکس امید 
این  و  بدهد  او  دست  به  را  پرچم  پیامبر؟ص؟  که  داشت 

افتخار نصیب او شود.
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رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »علی بن ابی طالب کجاست؟« 
افرادی که آنجا بودند با کمال تعّجب دیدند حضرت علی؟ع؟ 

به سمت پیامبر؟ص؟ آمدند و حضرت محّمد؟ص؟ پرچم را به دست 
ایشان دادند و فرمودند: 

کن و حقوقی را  »به درون قلعه برو، مردم را به اسالم دعوت 
کن، به خدا سوگند  گردنشان دارد برایشان بیان  که خداوند به 
گر خدای تعالی یک مرد را به دست تو هدایت کند برای تو بهتر  ا

است از این که نعمت های ماّدی و گرانبها داشته باشی«.
حضرت علی؟ع؟ با شجاعِت تمام به سمت قلعه رفتند، همین 
حضرت  با  و  آمده  بیرون  قلعه  اهل  شدند  نزدیک  قلعه  به  که 

جنگیدند. 
از  سپر  و  زد  ضربه ای  علی؟ع؟  حضرت  سپر  به  یهودی  مردی 
قلعۀ  در  علی؟ع؟  حضرت  هنگام  این  در  افتاد.  حضرت  دست 
کند و آن را سپر خود قرار داد  و این در همچنان  خیبر را از جای 
در دست حضرت بود و جنگ می کرد تا آن که قلعه به دست او 

فتح شد، آنگاه در را از دست خود انداخت.
جای  به  را  در  آن  توانستند  تا  شدند  جمع  نفر  هفتاد  سپس 

اولش باز گردانند. 





45

داستان غدیر

که آخرین حّج پیامبر هم بود همۀ  بعد از انجام مراسم حج 
گهان افرادی  که نا مردم آمادۀ رفتن به سمت شهر خود شدند 

به سراغ کاروان ها رفتند و گفتند: 
که از منطقه برکۀ غدیرخم عبور  »پیامبر می فرمایند همۀ  آنان 

کرده اند برگردند«.
که هنوز به این منطقه نرسیده بودند پس از  کاروان و افرادی 

دو روز رسیدند. جمعّیت به 120 هزار نفر رسید. 
در سومین روز به دستور پیامبر اکرم؟ص؟ از جهاز شترها مکان 

بلندی درست کردند. این بلندی کنار برکۀ غدیرخم بود. 
که پیامبر؟ص؟  که چه اّتفاق مهّمی افتاده  همه متعّجب بودند 
مردم را در این گرمای شدید نگه داشته اند! نزدیک ظهر در برابر 
گرفتند و باال  چشمان همه، پیامبر؟ص؟ دست حضرت علی؟ع؟ را 

بردند. پس از حمد و شکر الهی فرمودند: 
به  ابی طالب  این مرد، علی بن  از من  بعد  بدانید  »ای مردم 
امر خداوند، جانشین من در بین شماست و همانطور که از من 

پیروی می کردید از این به بعد باید از او پیروی کنید. 
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دوست  را  علی  هرکس  دوست بدار  خدایا 
دشمن  علی  با  هرکس  بدار  دشمن  و  می دارد 

است. خدایا یاری کن دوستان علی بن ابی طالب را و نابود 
و خوار کن هرکس که با علی می جنگد و ...«

در پایان پیامبر اکرم؟ص؟ اسامی 12 امام بعد از خودشان را نام 
بردند و فرمودند: 

»هرکس این مطالب را شنید به آیندگان هم خبر بدهد«. 
ناراحت شدند و  از حرف های پیامبر؟ص؟ خیلی  دشمنان خدا 
که نگذارند علی بن ابی طالب؟ع؟ جانشین  با هم پیمان بستند 

پیامبر؟ص؟ بشود. 
درستکار  و  امانتدار  عادل،  مهربان،  امامی  علی؟ع؟  حضرت 
بودند و به فقرا رسیدگی می کردند اّما دشمنان همه چیز را برای 

خودشان می خواستند. 
است،  شیعیان  ما  عید  بزرگترین  غدیر  روز  خوبم،  دوستان 
حضرت علی؟ع؟ در برابر چشمان همه، به امر خداوند جانشین 

پیامبر اکرم؟ص؟ و امام بزرگ ما شیعیان شدند.
ما در این روز، دوباره با حضرت علی؟ع؟ پیمان می بندیم که به 
حرف خداوند گوش دهیم و با شیطان مبارزه کنیم. نماز با توّجه 
انفاق و صبر  و تالش،  راستگویی، محّبت، سعی  اّول وقت،  و 
کارها بتوانیم لبخند  را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهیم تا با این 

رضایتی را بر لبان امام زمانمان بنشانیم.
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که باقی مانده ندارد عددی 

یک نفر یهودی خدمت امام علی؟ع؟ رسید و سوال کرد:
بـــر  تقســـیم  قابـــل  کـــه  بگـــو  مـــن  بـــه  را  عـــددی  »یاعلـــی! 
2،3،4،5،6،7،8،9،10 باشـــد ولـــی در تقســـیم بـــر ایـــن اعـــداد، 

باقیمانـــده نیـــاورد«.
علی؟ع؟ فرمود: 

گر از چنین عددی به تو خبر دهم به دین اسالم رو می آوری  »ا
و مسلمان می شوی«؟
یهودی گفت: »آری«

علی؟ع؟ فرمود: 
»روزهای هفته را در روزهای سال ضرب کن، حاصل ضرب آن 
گفتی هست  که  که قابل قسمت بر اعدادی  عددی خواهد بود 

بدون آن که باقیمانده بیاورد«.
روز   360 قمری  سال  حسب  بر  که  را  سال  روزهای  یهودی 
هست در 7 ضرب کرد. حاصل ضرب آن 2520 شد و این عدد 

بر اعدادی که گفت قابل قسمت و بدون باقیمانده بود.
یهودی پس از این پاسخ صحیح، مسلمان شد.
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چهار انگشت

روزی حضرت علی؟ع؟ در جمع یاران خود نشسته بودند و 
در مورد فضائل اخالقی صحبت می کردند.

حضرت فرمودند: 
می گویند  افراد  سر  پشت  که  هرچه  باشید  مراقب  »مردم! 

قبول نکنید و نپذیرید )غیبت نکنید(. 
صحبت های بیهوده و باطل فراوانند و از بین رفتنی؛ اّما آنچه 
شاهد  و  شنوا  خداوند  و  است  انسان  اعمال  می ماند  باقی  که 
که فاصله بین حق و باطل بیشتر از چهار  اعمال ماست. بدانید 

انگشت نیست«.
یکی پرسید: 

»یاعلی! چگونه بین چهار انگشت فاصله است«؟
گذاشتند و بین چشم و  کنار هم  را  امام علی؟ع؟ انگشتانش 

گوش خود قرار دادند و بعد فرمودند: 
»باطل آن چیزی است که بگویی شنیدم و حق آن چیزی است 

که بگویی دیدم«.
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دوست خوبم صحبت امام؟ع؟ به این معناست که 
انسان تا با چشم خود چیزی را ندیده باور نکند و 
آنچه در مورد افراد می گویند را نپذیرد؛ زیرا غیبت 
که انسان گوشت برادر مرده  کردن مانند آن است 

خود را بخورد.
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عسل پرماجرا

روزی مردی از راه دور به دیدن علی؟ع؟ آمد و با خود مقداری 
عسل و سبدی از انجیر آورده بود.

وقتی خواست آن ها را به امام؟ع؟ بدهد، عرض کرد: 
»یا امیرالمومنین! این ها را برای شما آورده ام و امیدوارم از 

من بپذیرید«.
کرد و در همان لحظه به یکی  امام علی؟ع؟ از آن مرد تشّکر 

از یارانش فرمود: 
»بروید و بّچه های یتیم مدینه را به اینجا بیاورید«.

پس از مّدتی اصحاب آن حضرت با چند نفر از بّچه های یتیم 
مدینه از راه رسیدند.

امام علی؟ع؟ در حالی که لبخند می زدند نزدیک آمدند و دست 
کشیدند و آن ها را نوازش  مهربان خود را بر سر بّچه های یتیم 
عسل  مقداری  عسل  ظرف  از  خود  دست  با  سپس  کردند. 

برداشتند و در دهان تک تک بّچه ها گذاشتند و فرمودند: 
»فرزندانم از این عسل بخورید«.

بّچه ها از عسل خوردند و سیر شدند و با خوشحالی رفتند.
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علی مثل خون است در رگ هایم

گرفته بود و  کرم؟ص؟ دست علی؟ع؟ را در دست  روزی پیامبرا
می بوسید. 

یکی از اصحاب عرض کرد: 
مقدار  چه  شما  نزد  در  علی؟ع؟  منزلت  و  قدر  اهلل!  رسول  »یا 

است؟«
پیامبر؟ص؟ فرمودند: 

»همان منزلتی که من نزد خداوند دارم، علی؟ع؟ هم در نزد من 
دارد«.

پیامبر؟ص؟ فرمود: 
است  روح  مثل  علی  من،  بدن  به  است  سر  مانند  »علی 
من  از  علی  رگ هایم؛  در  است  خون  مثل  علی  من،  بدن  در 

است و من از علی هستم«.
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هم سیر و هم خندان

روزی امام علی؟ع؟ چند یتیم را دیدند که بسیار ناراحت بودند و 
در گوشه ای نشسته بودند. امام؟ع؟ با دیدن این صحنه سریع به 
کردند و در حالی که  خانه برگشتند و برنج و خرما و روغن فراهم 

آن ها را به دوش می کشیدند، همراه قنبر به خانۀ یتیمان رفتند. 
به  و  کردند  درست  طعمی  خوش  غذاهای  علی؟ع؟  حضرت 

آنان دادندتا همگی سیر شدند.
و  رفتند  راه  دست  دو  و  زانوها  روی  بر  علی؟ع؟  حضرت  بعد 
بّچه ها را با تقلید از صدای بع بع گوسفند می خنداند. بّچه ها هم 
بع بع  صدای  و  رفتند  راه  دست  دو  و  زانوها  روی  کردند  شروع 
گوسفند را در آوردند. آن روز بّچه ها خیلی خندیدند و خوشحال 

شدند.
بعد از اینکه امام؟ع؟ از خانۀ یتیمان بیرون آمدند، قنبر گفت: 

»موالی من، امروز دو چیز برای من فهمیدنش مشکل بود. 
اّول: آن که غذای آن ها را خودتان بر دوش مبارک حمل کردید 

)نگذاشتید من کمک بکنم(.
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را  بّچه ها  گوسفندان  صدای  از  تقلید  با  آن که  دّوم: 
می خنداندید«.

امام علی؟ع؟ فرمودند: 
که وقتی  »اّولی برای رسیدن به پاداش و دّومی برای آن بود 
ج  وارد خانۀ یتیمان شدم آنها گریه می کردند، خواستم وقتی خار

می شوم، آنها هم سیر باشند و هم خندان«. 
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من پدر و اسب توام

که حضرت علی؟ع؟ به خانه های نیازمندان  در یکی از شب ها 
گریه می کرد.  که  کودک یتیمی را شنیدند  غذا می بردند، صدای 
را  کودک  گریۀ  ت 

ّ
عل و  زدند  در  و  رفتند  کودک  خانۀ  سمت  به 

پرسیدند.
کودک گفت: 

»دوستانم به من می گویند تو پدر نداری«.
امام علی؟ع؟ فرمودند: 

»خوب تو هم به آنان بگو علی پدر من است«.
باز کودک آرام نشد و با گریه گفت: 

»بّچه های همسایه، اسب چوبی دارند ولی من ندارم«.
کنار او آمدند و شروع به  کودک  امام علی؟ع؟ برای آرام کردن 

بازی با او کردند. 
به  زیادی می ریخت  آرام نشد و در حالی که اشک  کودک  اّما 

امام گفت: 
»من یک اسب می خواهم که بر آن سوار شوم و حرکت 

کنم«.
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کودک بر پشت حضرت سوار شود، و  امام علی؟ع؟ خم شد تا 
فرمود: 

»بیا من اسب تو می شوم«.
کودک بر پشت حضرت علی؟ع؟ سوار شد و بلند بلند خندید، 
کودک از خستگی بر  کودک را بر پشت خود نگه داشت تا  امام 

پشت ایشان به خواب رفت. 
بعد از آن حضرت علی او را در رختخواب قرار داد و از خانه 

ج شد. خار
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عدالت در اوج قدرت

روزی حضرت علی؟ع؟ مشغول صحبت با یاران خود بودند. 
کینۀ یکی  کالم زیبا و پرمعنای حضرت علی؟ع؟ آتش حسد و 
ساخت،  شعله ور  بود،  نشسته  جمع  میان  در  که  را  ج  خوار از 

طوری که طاقت نیاورد و غضبناک فریاد کشید: 
»خدا بکشد این کافر را، چقدر می داند!«

اصحاب از سخن آن مرد ناراحت و عصبانی شدند و به سویش 
گهان با صدای حضرت در  حمله ور شدند تا او را بکشند. ولی نا

جای خود ایستادند: 
»آرام باشید. او تنها یک دشنام داده و جزایش یا یک دشنام 

است یا این که از او بگذریم«.
که قلبی مهربان داشتند راه دوم را انتخاب  حضرت علی؟ع؟ 

کردند و آن مرد را بخشیدند.
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نیرو و شجاعت

نقشه  علی؟ع؟  حضرت  کشتن  برای  مدینه  منافقان  روزی 
کشیدند، آنان حضرت علی؟ع؟ را با یارانش برای خوردن غذا در 

کنار دیواری دعوت کردند.
طول این دیوار 3 متر، ارتفاع آن 15 متر و ضخامتش 2 متر بود. 
آنها برای عملی کرن نقشۀ خود زیر دیوار را خالی کردند و عّده ای 
تا به دیوار  گماشتند  را با چوب هایی پشت دیوار  از افرادشان 
تکیه دهند و آن را بر سر حضرت علی؟ع؟ و یارانش خراب کنند. 

وقتی  بودند،  نشسته  دیوار  زیر  یارانشان  با  علی؟ع؟  حضرت 
آنان به دیوار فشار آوردند تا فرو بریزد، حضرت با دست چپش 

دیوار را گرفت و از فروریختن آن جلوگیری کرد.
به  علی؟ع؟  حضرت  بود،  آماده  برابرشان  در  غذایی  سفرۀ 

یارانش فرمود: 
»بسم اهلل، بفرمایید«. 

یارانش  و  بود  داشته  نگه  را  دیوار  چپش  دست  با  امام؟ع؟ 
همچنان مشغول خوردن غذا بودند!
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مباهله

که دعایشان رد نمی شود! گویانی  دعا

که حضرت  هرچه پیامبر؟ص؟ برای مسیحیان نجران دلیل آورد 
عیسی فرزند خدا نیست و به دنیا آمدن ایشان مثل به دنیا آمدن 

حضرت آدم؟ع؟ است، قانع نشدند.
خداوند به پیامبر وحی نمود:

ْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم 
َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
َفُقل تعالوا َنْدُع أ

 
َ

ْعَنَت اهّلِل َعل
َ
 ل

ْ
 َفَنْجَعل

ْ
ل َّ َنْبَتِ ْنُفَسُكْم ثُ

َ
ْنُفَسَنا َوأ

َ
َوأ

َكاِذِبنَي
ْ
ال

هرکدام  و  شویم  جمع  جایی  در  شما  و  ما  بگو  آنها  به  پس 
که چون جانمان برایمان عزیز  زنانمان و فرزندانمان و آن کس 
است، را بیاوریم و هرکدام از خدا بخواهیم تا دروغگو را عذاب 

کند، تا سخن راست از دروغ تشخیص داده شود.
روز مباهله فرا رسید مسیحیان و ُعلمایشان همه جمع شده 
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بودند اّما با تعّجب دیدند پیامبر از جمع مسلمانان تنها با چهار 
نفر به میدان آمده است:

و  حسن  و  دخترش«  و  »داماد  زهرا؟اهع؟  و  علی؟ع؟  حضرت 
حسین؟امهع؟ نوه هایش! 

سرکردۀ مسیحیان تا چشمش به آن پنج نفر افتاد به مسیحیان 
گفت: 

یقین  می آمد  مردم  از  زیادی  تعداد  با  محّمد  حضرت  گر  »ا
می کردم که دروغ می گوید اّماحاال که فقط با خانوادۀ خود آمده 
گر اینان دعا  که ا که راست می گوید. برگردید  است، یقین دارم 

کنند همۀ شما هالک خواهید شد«. 
دوستان عزیزم، روز مباهله دارای ارزشی خاص هست. چون 
حضرت  که  شد  مشّخص  عالم  مردم  همۀ  برای  روز  این  در 
علی؟ع؟ جان پیغمبر و همانند خود پیغمبر و جانشین پیغمبر 

است. 
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حدیث منزلت

بودند  نشسته  اصحابشان  با  پیامبر  منی  سرزمین  در  روزی 
حضرت  فضائل  مورد  در  رسول خدا؟ص؟  می کردند.  گفت و گو  و 

علی؟ع؟ مشغول صحبت بودند و فرمودند: 
»این علی است، سّید و ساالر عرب و بزرگترین جانشین من و 
فرزند ابوطالب موقعیت او نسبت به من مانند موقعّیت هارون 
است نسبت به موسی، با این تفاوت که بعد از من هیچ پیامبری 
گنهکاری پذیرفته نمی شود مگر آن که در  و نمی آید و توبه هیچ 

دلش محّبت و والیت علی بن أبی طالب باشد«. 
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فضائل حضرت علی؟ع؟

رسول خدا؟ص؟ فرمودند: 
مقّربش،  فرشتگان  به  علی؟ع؟  با  روز  هر  خدای تعالی  »همانا 

مباهات می نماید«.
رسول خدا؟ص؟ به علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمودند: 

قلم،  جنگل ها  درختان  مرّکب،  دریاها  گر  ا ابالحسن!  »ای 
انسان ها نویسنده و جّنیان حسابگر شوند؛ نمی توانند فضایل تو 

را بشمارند«.
رسول خدا؟ص؟ فرمودند: 

آویزان  بهشت  در  بر  حلقه ای  بسان  علی؟ع؟  محّبت  و  »مهر 
است، هرکس به آن آویزان شود وارد بهشت می شود«.
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شهادت خورشید

شب 19 ماه مبارک رمضان فرا رسید. موالی مهربانی ها امشب 
در خانۀ دختر عزیزشان افطار مهمان هستند. حضرت روزۀ خود 
را با نان و نمک افطار کردند و تا نیمه های شب مشغول عبادت 

و راز و نیاز با خالق مهربان خویش بودند.
خانه  حیاط  به  علی؟ع؟  حضرت  که  بود  صبح  سپیدۀ  نزدیک 
زمزمه  را  جمالتی  خود  با  آسمان  ستاره های  دیدن  با  و  رفتند 

می کردند.
»آری امشب وعدۀ خدا محّقق می شود«. 

پیش  بود،  شده  آشفته  پدر  حال  از  که  امیرالمؤمنین  دختر 
پدرشان رفتند و گفتند: 

»پدر امشب حال شما با همیشه متفاوت است. چرا این گونه 
هستید؟«

ناجوانمردی   از  شکسته  و  درد  پر  دلی  که  علی؟ع؟  حضرت 
کردند و بعد آمادۀ رفتن به  مردمان داشتند، نگاه مهربانانه ای 

مسجد شدند.
که در حیاط خانه بودند،  زمان پرواز فرا رسید. مرغابی هایی 
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دور حضرت علی؟ع؟ را گرفته بودند و با چشمان 
خود التماس می کردند که: 

»آقا و موالی مظلوممان امروز به مسجد نرو«!
حضرت با مهربانی مرغابی ها را از خود جدا کردند و به سمت 

مسجد حرکت کردند. 
در راه امام حسن و امام حسین؟امهع؟ هم  همراه پدر شدند تا به 

مسجد بروند اّما به امر پدر به خانه های خود برگشتند. 
با  و  شدند  مسجد  وارد  رسیدند،  مسجد  به  علی؟ع؟  حضرت 

آرامی و مهربانی افرادی که خوابیده بودند را بیدار کردند. 
با  هم  را  او  علی؟ع؟  حضرت  و  رسید  ابن ملجم  به  نوبت 

کردند و به سمت محراب رفتند. مهربانی بیدار 
گفت و نماز آغاز شد. حضرت علی؟ع؟ به سجده  مؤذن اذان 
گین و  گهان گرگی وحشی با شمشیر زهرآ رفتند، در این لحظه نا
گهان  سنگین خود ضربۀ محکمی را بر فرق آفتاب فرود آورد، نا

صدای مظلومانۀ حضرت علی؟ع؟ بلند شد: 

»فزت و رّب الكعبه«. 
کعبه من رستگار شدم«. »قسم به خدای 
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همۀ  موالی  پیچید،  همهمه ای  لرزید،  زمین 
سرشان  بر  که  سّمی  شمشیر  ضربۀ  با  عالم، 

فرود آمد، مجروح شدند و محراب به خون پاک و مطّهر 
حضرت رنگین شد. 

بزرگوار  دو  آن  رسید،  حسین؟امهع؟  امام  و  حسن  امام  به  خبر 
بردند.  به خانه  را  پدر  و  به مسجد رساندند  را  سراسیمه خود 

نگاه  را  پدر  گریان  و  بهت زده  چشمانی  با  ؟اهع؟  زینب  حضرت 
می کرد.

کردند، طبیب آمد اّما دیگر فایده ای  به سرعت طبیب را خبر 
نداشت. 

کاسه های شیر ایستاده بودند.  کوفه پشت در خانه با  یتیمان 
هرکدام چیزی می گفتند: 

»پدر نرو، ما را تنها مگذار«. 
دیگری می گفت: 

گر بروی ما غریب و تنها می شویم« و ... »ا
وقتی امام علی؟ع؟ از ضربت ابن ملجم در بستر افتادند پزشکان 

سفارش نوشیدن شیر را کردند تا شاید اثر سم را از بین برود. 
صف  به  امام  خانۀ  مقابل  در  کودکان  بعد  به  لحظه  آن  از 

ایستاده بودند و می گفتند: 
»ما برای پدرمان علی شیر آورده ایم«. 

دیدند  می کردند  تشّکر  کودکان  از  در حالی که  حسن؟ع؟  امام 
کودکی ظرف شیر به دست اشک می ریزد و می گوید: 
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»این شیر را از ما بگیرید و پدر ما را به ما برگردانید«.
دور  فرزندان  رسید.  فرا  یکم  و  بیست  شب  گذشت؛  روز  دو 
تا دور پدر نشسته بودند. جز فرزندان حضرت زهرا ؟اهع؟ همه به 
حضرت  هنگام  این  در  رفتند.  بیرون  علی؟ع؟  حضرت  دستور 
عّباس؟ع؟ هم می خواستند از اتاق بیرون بروند که صدای پدر به 

گوش رسید. 
»عّباس جان تو بمان« 

نشستند  پدر  کنار  عّباس  حضرت  و  حسین؟ع؟  امام  سپس 
حضرت  دست  در  را  حسین؟ع؟  امام  دست  علی؟ع؟  حضرت 

عّباس قرار دادند و فرمودند: 
»عّباس جان هیچ گاه حسین را تنها مگذار و ...«

لحظۀ دیدار فرا رسید. دیدار با پیامبر اکرم؟ص؟ و همسر مهربان 
و مظلومشان حضرت زهرا؟اهع؟. چشمان گریان زینبین و حسنین 

در لحظۀ جدایی.
آری خورشید عالم در روز بیست و یکم ماه رمضان خاموش 

شد.
پیکر حضرت علی؟ع؟ را از ترس دشمنان و صدمه زدن به بدن 

امام، شبانه و مخفیانه در شهر نجف به خاک سپردند.
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پیرمرد خرابه نشین

پدر  جنازۀ  تشییع  از  حسین؟امهع؟  امام  و  حسن  امام  وقتی 
به خرابه ای رسیدند، در  برمی گشتند  امام علی؟ع؟  مهربانشان، 

این خرابه بیماری افتاده بود و ناله می کرد.
که پیرمردی علیل  آن دو بزرگوار به خرابه رفتند و سر بیمار را 

بود به دامان گرفتند و احوالش را پرسیدند.
پیرمرد گفت: 

»در این دنیا هیچ کسی به فریاد من نمی رسد، مگر یک نفر که 
به اینجا می آمد و در دهان من غذا می گذاشت، اّما اکنون سه 

روز است که او به اینجا نیامده و من گرسنه و تشنه مانده ام«.
فرزندان امام علی؟ع؟ پرسیدند: 

»آیا نشانه ای از او به خاطر داری؟«
پیرمرد جواب داد: 

تمام  می گفت  را  خداوند  ذکر  خرابه  در  بزرگوار  آن  »هرگاه 
را  خداوند  و  می کردند  همراهی  را  او  دیوار  کلوخ های  و  سنگ 

تسبیح می گفتند«. 
گریۀ امام حسن؟ع؟ بلند  در این موقع صدای 
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شد و فرمودند: 
او  جنازۀ  تشییع  از  اکنون  و  بود  علی؟ع؟  امام  ما  پدر  »او 

برمی گردیم«.
بیمار با شنیدن این خبر گریان شد و التماس کنان عرض کرد: 

»ای آقازاده ها بر من مّنت بگذارید و مرا بر سر قبر او ببرید«.
فرزندان امام؟ع؟ او را بر سر قبر امام بردند.

از بدنش  تا جان  کرد  گریه  بر سر قبر امام ؟ع؟  پیرمرد آن قدر 
ج شد. خار
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